
XXXVI EMAJÕE MARATON 2018 

Emajõe maraton toimub 15. septembril 2018. aastal. 
Toimumiskoht: Emajõel Võrtsjärve suudmest Tartuni. 
Võistluste korraldaja: Sõudmise ja Aerutamise klubi „Tartu“ 

Emajõe maratoni 56 km start antakse Jõesuust kell 10:00  

Emajõe poolmaratoni 37 km start antakse Rekult kell 12:00  

Finiš Sõudmise ja Aerutamise klubi „Tartu“ hallatava sõudebaasi (Ranna tee 3 Tartu) paadisilla ees 

Finiš avatud kuni kella 19:00-ni  

Osavõtjad 
Emajõe maratonil võivad osaleda kõik vähemalt 18-aastased veespordialade harrastajad, kes omavad 
piisavat ettevalmistust distantsi läbimiseks korraldajate poolt määratud ajavahemiku jooksul.  
Noorsportlastel (vanuses 14-18) on lubatud osaleda poolmaratonil (37 km) esitades lapsevanema ja treeneri 
kirjaliku kinnituse, et sportlane omab distantsi läbimiseks piisavat ettevalmistust.  

Tehniline varustus 
Võistelda võib kõigil inimjõul liikuvail ujuvvahendeil, millel on tagatud ujuvus võimaliku ümbermineku korral 
ja millega on võimalik tagada ette antud aja jooksul distantsi läbimiseks vajalik kiirus.  

Registreerumine ja osavõtumaks 
Osavõtutasu sisaldab: professionaalset korraldust Sõudmise ja Aerutamise klubi „Tartu“ poolt, finišeerija 
medalit,  finišis sooja suppi ning sauna ja pesemisvõimalust Tartu linna sõudebaasis. 

Registreerida saab: 

• Kuni 13. september 2018 kella 21:00-ni saates elektronposti teel osavõtutasu (10.- EUR-i noortel, 15.- 
EUR-i täiskasvanutel) kinnitava pangaülekande (SAK Tartu a/a-le EE247700771001975719) kviitungi 
aadressile sak@saktartu.ee  

• 15. septembril 2018 kell 09:30 kuni 09:45 Jõesuus või 11:30 kuni 11:45 Rekul, kus võistleja kaardi 
täitmisel tasutakse osavõtumaks (15.- EUR-i noortel, 20.- EUR-i täiskasvanutel). Arveldus kohapeal 
toimub vaid sularahas.  

 
Korraldaja poolt on lisatasu eest soovijatele transport finišist Jõesuu starti kell 9:00. Bussikoha hind 
on 5.- EUR-i. Bussikoha broneerimiseks lisada vastav sooviavaldus eelregistreerudes aadressile 
sak@saktartu.ee 

Enne 13. septembrit kella 21:00 tehtud pangaülekande selgitustesse palume märkida „Emajõe maraton 
2018“, osaleja ees- ja perekonnanimi koos sünniaastaga ning paadiklass millisele soovite registreeruda. Kui 
soovite ka bussikohta finišist starti, lisada palun ka märksõna „bussikoht“. 

Ohutus 
Kõik osavõtjad peavad oskama ujuda sh olema võimelised end vajadusel päästma.  
Tervisliku seisundi eest vastutab iga osaleja ise.  
Ohud ja riskid, mis kaasnevad looduses veekogul liikumisega  ja tavalisest pikema võistlemise ajaga tuleb 
osavõtjatel ise hinnata.  
Arvestades oma füüsilist seisundit, sportlikku võimekust ja oskusi veespordivahendi käsitlemisel võtab iga 
osaleja, kes on registreerinud end Emajõe maratonile, täieliku vastutuse mistahes juhtumi või õnnetuse 
osas. 



Osalejatel on kohustus kanda kogu võistlusdistantsi vältel päästevesti (v.a. võistlussportlased ja aerutamise-
sõudmise treeningrühmades osalejad) ja veekindlalt pakitud laetud akuga mobiiltelefoni, mille abil saab 
korraldajaid õnnetusest teavitada ning vahetuseks veekindlalt pakitud komplekt riideid.  
Matkakanuudel ja meresüstadel peab olema paadis minimaalselt 5meetrine transporti võimaldav nöör.  
Osalejatel on kohustus aidata abivajajaid ja informeerida sellest korraldajaid. 
Osalejal on kohustus märkida enda kontakt (telefoninumber võistluste ajal) ülesandmislehel või lisada see 
võistleja kaardile. 

Ohu teadlikkust, ujumisoskust ning iseenda abistamise võimekust tuleb kinnitada enne stardimaterjalide 
väljastamist allkirjaga ülesandmislehel või võistleja kaardil. 

Autasustamine 
Distantsi läbinuid autasustatakse osaleja medaliga. 

Majandamine 
Kõik osavõtjate lähetamisega, sh tehnilise varustuse transpordiga, seotud kulud kannab lähetav 
organisatsioon või osavõtja ise. Korraldaja tagab stardinumbri, jäetud pagasi transpordi stardist finišisse ja 
„viimase mehe” turvakaatri distantsil ning sooja supi ja joogi finišis koos sauna- ja pesemisvõimalusega. 

Katkestamine 
Katkestamisest tuleb korraldajatele teatada võimalikult kiiresti. Katkestamisega seotud 
transpordiprobleemid lahendab osaleja ise. Vajalikku abi osutab võimaluste piires distantsil viimasena liikuv 
julgestuskaater.  
Kõik Emajõe maratoni korraldamisega seotud teemad, mis on käesolevas juhendis määratlemata või mis 
tekivad ürituse käigus, lahendab korraldaja. 

Kaotatud ja leitud asjad 
Leitud asjad kogutakse ja toimetatakse finišisse. Vahetult peale võistlust või sellele järgneval tööpäeval on 
võimalik leitud asjade kohta esitada päringuid e-kirja teel või tulla kohapeale Ranna tee 3 Tartu. 

Korraldaja: 
Sõudmise ja Aerutamise klubi „Tartu“  

Esindaja/peakohtunik: 
Rait Merisaar 
Tel: +372 5191 9004 
E-post: merisaarrait@gmail.com 


